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Облыстық қашықтық-суреттер конкурсын өткізу туралы "Абай жолы"   

Жасқырандар арасында Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған. 

ЕРЕЖЕСІ  

 

 

1. Жалпы ереже 

 

1. Осы ереже жасқырандықтар арасында "Абай жолы" қашықтық байқаудың өткізілу және 

қорытынды шығару тәртібін, мерзімін анықтайды. 

1.2. Өтетін күні: конкурс бастау – 1 сәуір – 30 сәуір 2020 ж. 

1.3. Бұл байқау жасқырандықтардың шығармашылық әлеуетін жүзеге асыратын мәдени-

көпшілік іс-шара болып табылады. 

1.4. Байқаудың ұйымдастырушылары: М. М. Катаев атындағы оқушылар сарайы және 

"Жас Ұлан" ББЖҰ облыстық штабы. 

 

2. 2. Мақсаты мен міндеттері 
 

2.1. Мақсаты: Абайдың "Қара Сөздерін" балалар мен жастар арасында насихаттау. 

2.2. Абай Құнанбаевтың шығармашылығына жеке көзқарасы, өзіндік білімі, көркем 

шеберлігі мен дағдыларын көрсететін "Қара сөздері" бойынша суреттер сериясын жасау; 

2.3. Ұлы ақын айтқан адамгершілік құндылықтарға балалар мен жастар аудиториясының 

назарын аудару; 

2.4. Әр түрлі бейнелеу техникасын пайдалана отырып, балалардың шығармашылық 

қабілеттері мен іскерліктерін дамытуға ықпал ету. 

 

3. Конкурсқа қатысу шарттары 
 

3.1. Әлеуметтік желілерге қатысушының аты-жөні мен жасын, оқу орнын және  суреттерін 

#жаскыран#онлайнконкурс#слованазидания#175летиюАбая# аталған  хэштегтерді 

белгілеп instagram бетінде жүктеу қажет #ЖасҚыран#онлайнконкурс#слованазиюабая# 

 

3.2. Облыстық онлайн-байқауға қатысушылар shtab-pavlodar@mail.ru  электрондық 

поштаға  суреттерді  жіберу қажет, сондай-ақ қатысушының аты-жөні мен жасын, оқу 

орнын көрсету керек. 

3.3. Міндетті шарт-көрсетілген хэштегілердің астында бейнероликтерді орналастыру 

және конкурс өткізу кезінде әлеуметтік желілердегі аккаунттар ашық болуы тиіс. 

3.4. Өткізу мерзімі. Онлайн-дауыс беру 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 30 сәуірді қоса 

алғандағы кезеңде өткізіледі. 

3.5. Қатысуға өтінім нысаны бойынша (1-қосымша) shtab-pavlodar@mail.ru электрондық 

поштаға беріледі 

3.6. Жобаға қатысудың қосымша шарттары: конкурстық жұмыстардағы 

ақпараттың шынайылығы үшін қатысушының өзі жауапты болады. 

 

4. Байқаудың қазылар алқасы: 
4.1. Ең көп пікірлер мен лайкті  жинаған қатысушы жеңіске жетеді.. 

 

 

mailto:shtab-pavlodar@mail.ru


 

5. Бағалау критерийлері 

 

 

 Техника: қарындаш, гуашь,май бояулары, борлар, акварель. 

 Өлшемі: А3, А4. 

 

 

6. Қорытындылау 
6.1. Қорытынды шығару және марапаттау 2020 жылғы 30 сәуірде өтеді 

6.2. Қатысушы-жеңімпаз дипломымен марапатталады. 

6.3. Барлық қатысушылар қатысқаны үшін сертификат  алады. 

 

Орындаған: Ермекова Г. Т.  

8(7182) 654561 

 

Қосымша 1  

Өтінім нысаны 

 

  

№ Қатысушының аты жөні  

қала/аудан мектеп  сынып Жауапты 

мұғалімнің 

байланыс тел. 

эл.мекен жайы 
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